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กับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ตลาดทุน

ส�งเสรมิให�มีการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทีเ่ก่ียวข�องกับตลาดทุน
หรือการกํากับดูแลตลาดทุน
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การพัฒนาตลาดทุน ให�แก� ผู�ลงทุน ประชาชนหน�วยงาน และองค�กร
ที่เกี่ยวข�อง

ส�งเสรมิและสนับสนุนการศกึษาวจิยัอบรมและพฒันาองค�ความรู� 
หรอืงานวิชาการที่เป�นประโยชน�ต�อตลาดทุน

วิ สั ย ทั ศ น 
ภารกิจ และวัตถุประสงค� 
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ที่มาของตราสัญลักษณ์
กองทนุได้จดัการประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ เพือ่สร้าง
การรบัรูเ้ก่ียวกบักองทุนแก่สาธารณชนท่ัวไป โดยได้คดัเลือก
จากผลงานกว่า 200 ผลงาน ที่มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา
และผู้ออกแบบท่ัวประเทศได้ให้ความสนใจร่วมส่งผลงาน
เข้าประกวด และได้คัดเลือกผลงานท่ีสะท้อนวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกองทุน มีความหมาย มีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง 
จากตราสัญลักษณ์ขององค์กรอื่น ๆ มีความน่าเชื่อถือ  
มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย เข้าใจและ 
จดจ�าง่าย สวยงามตามหลักการออกแบบ และเหมาะสม 
ในการน�าไปใช้งานเป็นตราสัญลักษณ์ของกองทุน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
• ตราสัญลักษณ์รูปวงกลมซ้อน ออกแบบมาจากเหรียญ

กษาปณ์ท่ีมีการหมุนเคล่ือนไหว ไม่หยุดน่ิง ส่ือถึง
โครงสร้างพื้นฐานและการแข่งขันของตลาดทุน 

• กราฟแท่งเทยีน วางซ้อนกันเป็นวงกลม เป็นรปูแบบตัว C 
ซ่ึงเป็นอกัษรย่อน�าหน้าของ CMDF แสดงถงึ ความร่วมมือ 
ของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นความรู้ต่อตลาดทุน

• สีเหลืองเข้ม ใช้เพื่อเป็นตัวแทนของสีทอง ส่ือถึงความ
รุ่งเรือง ความรู้ ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิต ดูเป็นมิตร 
ใส่ใจ และมีพลังขับเคลื่อน 

• สีด�า ส่ือถึงสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ  
มีความหนักแน่น และความทันสมัย ความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดทุน
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ส า ร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ดว้ยเป้าหมายในการจดัตัง้กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ  
(“กองทุน”) ทีม่ขี ึน้เพือ่การพฒันาตลาดทุนไทย โดยจะม ี
บทบาทหน้าที่ส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาด
ทุนของประเทศไทย ซึ่งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2562 ก�าหนดให ้
มีคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  
(“คณะกรรมการกองทุน”) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก
กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกนัภยั และผูท้รงคณุวฒุใินตลาดทนุ อกี 3 คน 
ส�าหรบัเรื่องส�าคญัทีค่ณะกรรมการกองทุนชุดแรกไดเ้ร่ง
ด�าเนินการคอื การก�าหนดนโยบายและแนวทางในการ 
ขบัเคลื่อนการด�าเนินงานของกองทุน เพื่อทีจ่ะสามารถ
บรรลเุป้าหมายตามพนัธกจิทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พนัธกจิหลกัของกองทนุ ทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การสง่เสรมิ 
ใหม้กีารพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตลาดทนุ รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของตลาดทุน 2) การส่งเสรมิให้มกีารพฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนหรอืการก�ากบัดูแล
ตลาดทุน 3) การเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

ตลาดทนุ การลงทนุ และการพฒันาตลาดทนุ ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และ 4) การสง่เสรมิ 
และสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรู ้
หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ซึ่งการ
ด�าเนินงานของกองทุนจะบรรลุเป้าหมายได ้ ต้องอาศยั 
ผูท้ีม่เีจตนารมณ์เดยีวกนัในการรว่มขบัเคลื่อนการพฒันา
ตลาดทุนไทยเข้ามาช่วยเสนอการจดัท�าโครงการและ 
งานวิจัยที่สร้างบริบทใหม่ของการพัฒนาตลาดทุน 
แห่งอนาคต โดยคณะกรรมการกองทุนจะท�าหน้าที ่
ในการพจิารณากลัน่กรองการใหท้นุสนบัสนุน ตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ รวมถงึการด�าเนินงานของกองทุน 
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
องคก์รต่าง ๆ  ในตลาดทนุ ผูล้งทนุ จนถงึประชาชนในทีส่ดุ 

ในนามของคณะกรรมการกองทนุ ขอขอบคณุทกุภาคสว่น 
ที่ได้ให้ความส�าคัญและร่วมกันขบัเคลื่อนการพัฒนา 
ตลาดทนุไทยใหเ้กดิความยัง่ยนื ทัง้น้ี ในการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการกองทนุจะยดึหลกัการพฒันาตามกรอบ
ความยัง่ยนืโดยค�านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล  
หรอื ESG (Environmental, Social, and Governance) 
เพื่อให้เกดิการพฒันาตลาดทุน ที่สนับสนุนการเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิ และสรา้งความแขง็แกรง่ใหป้ระเทศชาตไิด้
อยา่งแทจ้รงิและยัง่ยนื

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยตามกรอบความ
ยั่งยืน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ”
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ัศน
์ ภ

าร
กิจ

 
แล

ะว
ัตถ

ุปร
ะส

งค
์

เก
ี่ยว

กับ
คณ

ะก
รร

มก
าร

กอ
งท

ุน

รา
ยง

าน
คณ

ะอ
นุก

รร
มก

าร
ด้า

นก
าร

ลง
ทุน

สา
รจ

าก
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
รก

อง
ทุน

เก
ี่ยว

กับ
กอ

งท
ุน

ผล
กา

รด
� าเ

นิน
งา

น
สา

รจ
าก

ผู้จ
ัดก

าร
กอ

งท
ุน

รา
ยง

าน
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

ฐา
นะ

กา
รเ

งิน



6 รายงานประจ�าปี 2562

ส า ร ผู้ จั ด ก า ร
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ปี 2562 ถอืเป็นปีแรกทีก่องทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ  
(“กองทุน”) ไดเ้ริม่ด�าเนินการตามพนัธกจิในการพฒันา 
ตลาดทุนไทยทีจ่ะมุ่งการสนับสนุนเงนิทุนในการพฒันา
ตลาดทุนไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดโครงการและ 
งานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัตลาดทนุ ทีจ่ะสามารถชว่ยเสรมิสรา้ง 
และสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต ้ 
Capital Market Ecosystem ให้สามารถแข่งขนัและ 
ด�าเนินธรุกจิในอนาคตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

โดยที่กฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตอ้งปฏบิตัหิน้าที่
ผูจ้ดัการกองทุนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทุน  
ดงันัน้ การด�าเนินงานในชว่งแรกในฐานะผูจ้ดัการกองทนุ 
จงึไดเ้รง่ด�าเนินการในดา้นต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด
เพือ่ใหก้องทนุสามารถด�าเนินการตามพนัธกจิของกองทนุ  
อาท ิ การประสานหน่วยงานตามที่กฎหมายก�าหนดให้
แต่งตัง้บุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการกองทุน  
การด�าเนินการเพื่อให้กองทุนได้รบัโอนทรพัย์สินจาก 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารด�าเนินการ 
คดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิ ที่เหมาะสมเป็นผู้จดัการ
กองทุน ซึ่งผูจ้ดัการกองทุนทีไ่ดผ้่านการคดัเลอืกจะเริม่
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นทางการตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 

ในส่วนการด�าเนินงานของกองทุนในปี 2562 กองทุน 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมพฒันาและเพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัของตลาดทุนไทย สมคัรขอรบัทุน
โครงการหรอืงานศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาตลาดทนุตามพนัธกจิ 
ของกองทุนเป็นครัง้แรก ทัง้ด้านการพัฒนาองค์กร 
โครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาบุคลากร การก�ากบัดูแล
ตลาดทุน การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดทุน 
การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน รวมถึงการศกึษา 
วิจยั อบรม และพฒันาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที ่
เป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุ เน่ืองจากเลง็เหน็วา่การพฒันา
ตลาดทุนให้สามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก ทัง้การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ การคา้ เทคโนโลย ี
สิง่แวดลอ้ม ทีน่บัวนัจะมคีวามผนัผวน ไมแ่น่นอน ซบัซอ้น 
และคาดเดาไดย้ากนัน้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดกวา้งให้
ทกุภาคสว่นไดเ้ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลือ่นตลาดทนุ 
ไทยไปสูเ่ป้าหมายรว่มกนั

ทัง้น้ี กองทุนพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ 
ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทนุไทย 
ภายใต้การบรหิารงานอย่างมอือาชพี ที่ยดึมัน่ในความ
โปร่งใส เป็นธรรม และวดัผลได ้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
ตลาดทนุไทยอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 

ดร. ภากร  ปีตธวัชชัย
      กรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

“การพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถ
ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ต้องเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา 
มีบทบาทในการขับเคลื่อน”

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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เ กี่ ย ว กั บ
คณะกรรมการกองทุน

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทนุประกอบดว้ย 9 คน ดงัน้ี

คณะกรรมการกองทุน 9 คน

กรรมการโดยตําแหนง
(6 คน)

1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย�ฯ 
    (ประธานโดยตําแหน�ง)
2. รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
    (รองประธานโดยตําแหน�ง)
3. ผู�แทนจากกระทรวงการคลัง
4. ผู�แทนจากธนาคารแห�งประเทศไทย
5. ผู�แทนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริม
    การประกอบธุรกิจประกันภัย
6. ผู�จัดการตลาดหลักทรัพย�ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�ฯ ได�แต�งตั้งกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได�รับการเสนอชื่อโดยนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข�องกับตลาดทุน

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�ง 3 ป�
และดํารงตําแหน�งติดต�อได� ไม�เกิน 2 วาระ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(3 คน)

ผูจัดการกองทุนเปนเลขานุการ
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ประวัติคณะกรรมการ

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
กรรมการ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองประธานกรรมการ

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	สาขาเศรษฐศาสตร์,	 

Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตร	ีสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์,	
Williams	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

เอกชน	(ปริญญาบัตร	ปรอ.)	วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร	ปี	2536

•	 ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร	Director	Certification	 
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

•	 ประกาศนยีบตัรหลักสตูร	Director	Accreditation	 
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	

(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	สถาบันธุรกิจ

เพื่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
•	 รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง
•	 ผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ท�างานที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม	25	ปี)
•	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 

และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลัง

การศึกษา
•	 Postgraduate	Diploma	in	Information	

Management,	University	of	Strathclyde	
ประเทศอังกฤษ

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตร	ีเศรษฐศาสตรบัณฑิต	(สาขาการเงิน)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง
•	 กรรมการ	บรษิทั	ไทย-อะมาดิอสุเซาท์อีสต์	เอเชยี	

จ�ากัด
•	 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูไนเต็ด	ไทย	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
•	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 

กรมบัญชีกลาง
•	 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย	(ครั้งที่	1)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อาเซียนโปแตชชัยภูมิ	

จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บรษิทั	บรหิารสนิทรพัย์	กรงุเทพพาณิชย์	

จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย	(ครั้งที่	2)
•	 กรรมการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด

การศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	(major	

in	Finance)	Western	Michigan	University,	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 รองเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
•	 ผูอ้�านวยการฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรัพย์-ตราสารทนุ 

และโครงสร้างพื้นฐาน	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

•	 ผูอ้�านวยการฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรัพย์-ตราสารทนุ	 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับตลาด	ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	

•	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายก�ากบัธรุกจินายหน้า 
และค้าหลักทรัพย์	ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

•	 ผู้วิเคราะห์	ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
กรรมการ

นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววชิรา อารมย์ดี
กรรมการ

การศึกษา
•	 ปรญิญาโท	Master	of	Business	Administration,	 

New	Hampshire	College	Comba	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตร	ีนิเทศศาสตรบัณฑิต	(การโฆษณา)	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	สายส่งเสริมและประกันภัย

ภูมิภาค	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

•	 กรรมการตรวจสอบ	กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน

•	 กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากร	 
กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	สายกลยุทธ์องค์กร	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกันภัย

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ 
ประกันภัย

•	 ผู้อ�านวยการสื่อสารสัมพันธ	์ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ 
ประกันภัย

•	 นักวิชาการประกันภัย	7	กรมการประกันภัย	
กระทรวงพาณิชย์

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ	ศศินทร์
•	 ปริญญาโท	สาขาจิตวิทยา	University	of	 

San	Francisco	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตร	ีสาขาจิตวิทยา	University	of	

Minnesota	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนประกันชีวิต	 

(Life	Insurance	Fund)
•	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	อาร์เอฟเอส	จ�ากัด
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล
•	 ที่ปรึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 คณะกรรมการชุดย่อย	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน	ทาลิส	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการลงทนุ	

กองทุนประกันชีวิต	(Life	Insurance	Fund)
•	 กรรมการ	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกันภัย

•	 กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

•	 กรรมการผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด

การศึกษา
•	 Ph.D.	Economics,	University	of	Georgia
•	 Master	of	Business	Administration,	 

University	of	Bridgeport	ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 อนุกรรมการด้านการลงทุน	กองทุนส่งเสริม 

การพัฒนาตลาดทุน

วิส
ัยท
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการซึง่ปฏบัิติหน้าท่ีผู้จดัการกองทุน

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า	(เมืองบลูมมิงตัน)	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	(เมืองซานตาครูซ)	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร
•	 ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร	Chartered	Financial	

Analyst	(CFA)	สถาบัน	CFA	Institute	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
•	 นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจ	การเงิน	และการคลัง	วุฒิสภา
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย	
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย	์ 

ทิสโก้	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
•	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย	
•	 กรรมการ	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	(กรอ.)
•	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน	

สภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การศึกษา
•	 Doctoral	of	Business	Administration	in	

Finance	and	Economics,	Boston	University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 Master	of	Business	Administration,	Finance	
Major,	University	of	Wisconsin	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อิเล็กทรอนิกส์)	สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรนักบริหาร
•	 Columbia	Senior	Executive	Program,	

Columbia	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Certification	

Program	สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการ

พลังงาน	สถาบันวทิยาการพลังงาน	รุน่ท่ี	7
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	12

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและผูจั้ดการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนา

ตลาดทุนไทย	
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ส�านักหักบัญช	ี

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	เซท็เทรด	ดอท	คอม	จ�ากดั
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟินเน็ต	อินโนเวชั่น	

เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไลฟ์ฟินคอร์ป	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองประธานในคณะท�างานกลุ่มตลาดหลักทรัพย ์

เกิดใหม่	และกรรมการสมาพนัธ์ตลาดหลกัทรพัย์โลก	
•	 รองผู้จัดการ	สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร	

และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 รองผู้จัดการ	สายงานการตลาด	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่สายการเงิน	 
บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด

•	 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่	หวัหน้ากลุ่มงานบริหารการเงนิ	
ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	 และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน	 
บรษิทั	 ไทยพาณิชย์นวิยอร์คไลฟ์ประกันชวีติ	 จ�ากดั	
(มหาชน)

การศึกษา
•	 Ph.D.	(Computer	Science)	Stanford	 

University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 MSCS	(Computer	Science)	Stanford	

University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลเครดิต
•	 กรรมการ	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบาย

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

•	 คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ 
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	(National	Digital	ID)

•	 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร	์
National	e-Payment	

•	 กรรมการ	บริษัท	อักษร	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ประธานสายพัฒนา
ระบบงาน	ช่องทางขายและผลิตภัณฑ	์ 
ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 อนุกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ธนาคารกรุงไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	

จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	เนชันแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บรษิทั	กรงุไทยพานชิประกันภยั	จ�ากัด	

(มหาชน)

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน และ 
ผู้จัดการกองทุน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
(“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการกองทนุ และผูจ้ดัการกองทนุ ดงัน้ี 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
1. ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานและใหค้วามเหน็ชอบ

แผนการด�าเนินงาน แผนการเงนิ และงบประมาณ
ประจ�าปีของกองทนุ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรม 
ทีข่อรบัการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนจากกองทุน รวมทัง้ 
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการหรือ
กจิกรรมดงักลา่ว

3. ติดตามและประเมนิผลการด�าเนินงานของกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

4. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและการบรหิารงานทัว่ไป 
ตลอดจนออกระเบียบหรอืข้อบงัคบักองทุนในเรื่อง 
ดงัต่อไปน้ี
(1) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จ ัดการกองทุน  

การปฏบิตังิานและการมอบอ�านาจของผูจ้ดัการ
กองทนุ 

(2) การก�าหนดต�าแหน่ง คณุสมบตัเิฉพาะ อตัราเงนิเดอืน  
ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงาน และลูกจ้าง
ของกองทุน รวมถงึการบรหิารงานทัว่ไปและการ
บรหิารงานบุคคล 

(3) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัด ุการบญัช ี
การงบประมาณ และทรพัยส์นิของกองทนุ

5. กระท�าการอื่นใดทีจ่�าเป็นหรอืเกีย่วเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องกองทนุ

6. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏบิตักิารอย่างหน่ึง
อยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ทัง้น้ี 
ให้ได้ร ับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก�าหนด

7. แต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุน
ประกาศก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
ผูจ้ดัการกองทุนเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานและลูกจ้าง
ของกองทุนและรบัผดิชอบการบรหิารกจิการของกองทุน
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทนุ และตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีค่ณะกรรมการกองทุน
ก�าหนด และส�าหรบักิจการที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก  
ใหผู้จ้ดัการกองทนุเป็นผูแ้ทนของกองทนุ ผูจ้ดัการกองทนุ
จะมอบอ�านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้ 
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการกองทนุก�าหนด

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
คณะกรรมการกองทุนมอี�านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย คณะกรรมการกองทุนจึงได้มีมต ิ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ 
ดา้นการลงทุน และไดม้กีารก�าหนดประโยชน์ตอบแทน
ตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก�าหนด ซึง่เป็นไป 
ตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมาย 

จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และทีป่รกึษา
กองทุน
คณะกรรมการกองทุนมุ่งหวงัใหก้รรมการ อนุกรรมการ 
และที่ปรึกษา ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกรอบจริยธรรมและ 
ศลีธรรมอนัด ีและตอ้งด�ารงตนหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซือ่สตัยส์จุรติ ระมดัระวงั และรอบคอบเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของกองทุน ตลาดทุนโดยรวม และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
โดยไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการ อนุกรรมการ และทีป่รกึษา ดงัน้ี
1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ รวมทัง้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร รวมถงึการเขา้ประชมุทกุครัง้ 
ยกเวน้กรณทีีม่เีหตุจ�าเป็น

3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง โดย
กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรกึษา ต้องลงนาม 
ในหนงัสอืรบัรองความเป็นกลางทุกครัง้เมือ่ไดร้บัการ
แต่งตัง้ เพือ่รบัรองวา่จะปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตห้ลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและในการประชมุ หากกรรมการ 
อนุกรรมการ หรอืทีป่รกึษา มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีจ่ะ
พจิารณา บุคคลท่านนัน้ตอ้งงดการมสี่วนร่วมในการ
ลงมตอิอกเสยีงทางใดทางหน่ึงในเรือ่งนัน้ ๆ
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4. ปฏิบัติห น้ าที่ โดยหลีก เลี่ ย งความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร  
เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเตม็ทีแ่ละ 
มปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี ผลประโยชน์ขา้งตน้ รวมถงึ
(1) ไม่น�าข้อมูลที่ได้ร ับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ
(2) ไมใ่ชค้วามลบัขององคก์รในทางทีผ่ดิ และไมเ่ปิดเผย 

ข้อมูลที่เป็นความลบัขององค์กร แม้พ้นสภาพ 
หรอืสิน้สดุการปฏบิตังิานทีอ่งคก์รไปแลว้

(3) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ ทีป่รกึษา หรอืต�าแหน่งหน้าที่

(4) ไม่สร้างขอ้ผูกมดัที่อาจขดัแยง้กบัหน้าที่ของตน 
ในภายหลงั

(5) ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีจากการท�าสญัญา
ขององคก์ร

(6) ไม่รบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดั 
ต่อผลประโยชน์ขององคก์ร เพือ่ประโยชน์สว่นตน
และครอบครวั

5. รกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัขององค์กรไม่ให้ร ัว่ไหล 
ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กดิความ 
เสยีหายแก่องคก์รหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี ยกเวน้กรณีที ่
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

6. การใหข้อ้มูล แสดงความคดิเหน็หรอืพูดในประการ
ใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึต่อบุคคลภายนอก จะตอ้ง
ไม่มกีารกล่าวอ้างหรอืแสดงตน เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าตน 
ไดก้ระท�าการเป็นตวัแทนของคณะกรรมการและกองทนุ
(1) กรณีกระท�าในนามคณะกรรมการ ผู้ที่สามารถ

กระท�าได ้ คอื ประธานกรรมการ หรอืกรรมการ 
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

(2) กรณีกระท�าในนามกองทุน ผูท้ีส่ามารถกระท�าได ้
คอื ผูจ้ดัการกองทุนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูจ้ดัการกองทนุ

7. การใหข้อ้มลู แสดงความคดิเหน็หรอืพดูในประการใด ๆ   
ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้อง 
ไมเ่ป็นไปในแนวทางทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อองค์กรหรอือาจท�าให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถอื 
รวมถงึจะต้องไม่พาดพงิและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อบุคคลทีส่ามไมว่า่ในประการใด ๆ

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต โปร่งใส  
ไมใ่หค้�ามัน่สญัญาหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดิสนิบน
หรอืการทจุรติและคอรร์ปัชนัในทกุรปูแบบ ไมเ่รยีกรอ้ง 
ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์อื่นใดกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
ที่อาจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอร์รปัชนั หรอื 
อาจมีผลท�าให้ภาพลกัษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 
เสยีหาย รวมถงึรกัษาความเป็นกลางทางการเมอืง 
โดยไม่ให้การช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนทางการเมอืง 
แกพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงหรอืกลุม่พลงัใด 
กลุ่มพลงัหน่ึงในนามขององค์กร รวมถึงไม่เขา้ร่วม
กจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าองคก์ร 
มสีว่นเกีย่วขอ้ง

การประชมุคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ 
ชุดย่อย
คณะกรรมการกองทุนไดม้กีารก�าหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมการ
ประชมุได ้นอกจากน้ี อาจมกีารประชมุเพิม่เตมิกรณจี�าเป็น 
และเปิดโอกาสใหก้รรมการสามารถเสนอวาระการประชมุ
เพิม่เตมิได ้

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จะตอ้งมกีรรมการกองทุนและกรรมการชุดย่อย
เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ ทัง้น้ี กรรมการกองทนุหรอื
กรรมการชุดย่อยท่านใดมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 
จะตอ้งมกีารแจง้การมสีว่นไดเ้สยีนัน้ เพือ่บนัทกึในรายงาน
การประชมุและบุคคลทา่นนัน้ตอ้งออกจากหอ้งประชมุและ
งดการมสีว่นรว่มใด ๆ  ในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งนัน้

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 เป็นดังนี้  

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
กองทุน (9 คน) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (3 คน)

คณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน (3 คน)

จ�ำนวนกำรประชมุทัง้ปี 8 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้

ดร. ชยัวฒัน์ วบิลูยส์วสัดิ ์ 7/8

นางสริวิภิา สพุรรณธเนศ 7/8

นางสาวชณุหจติ สงัขใ์หม่ 7/8 2/2

นางโชตกิา สวนานนท์ 7/8 1/1

นายไพบลูย ์ นลนิทรางกรู 6/8 0/1

ดร. ภากร ปีตธวชัชยั 6/8

นางสาววชริา อารมยด์ี 7/8 1/1

นายสรุนิทร ์ ตนะศุภผล 7/8 2/2

ดร. อนุชติ อนุชติานุกลู 8/8 2/2

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

ประโยชน์ตอบแทน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชมุ* เบีย้ประชมุ*

อตัรำ ประธำนกรรมกำร : 
45,000 บาท
กรรมกำร : 
30,000 บาท/เดอืน

ประธำนกรรมกำร : 
24,000 บาท
กรรมกำร : 
16,000 บาท/ครัง้

ประธำนอนุกรรมกำร : 
15,000 บาท
อนุกรรมกำร : 
10,000 บาท/ครัง้

* เหมาจา่ยเป็นรายครัง้และไมเ่กนิเดอืนละหน่ึงครัง้ โดยจะไดร้บัเบีย้ประชมุเฉพาะในครัง้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ

ส�าหรบัประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏตามตารางดา้นทา้ยน้ี
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เ กี่ ย ว กั บ
กองทุน

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

ผู�จัดการ

เลขานุการ

ด�านกลยุทธ�และบริหารกองทุน
(Strategy & Fund Management)

ด�านบริหารองค�กร 
(Organization Management)

ด�านบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting)

ด�านกฎหมายและกํากับองค�กร
(Legal & Compliance)

• กลยุทธ�และนโยบายกองทุน
• บริหารและจัดสรรเงินกองทุน
• ประเมินและติดตามผลโครงการ

• บริหารทรัพยากรบุคคล
• สื่อสารองค�กร
• บริหารสํานักงาน

เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานของกองทนุในดา้นต่าง ๆ  เป็นไปตาม 
ทีก่ฎหมายก�าหนด และเพือ่ใหก้ารด�าเนินงานในชว่งแรก 
ของการจดัตัง้กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มคีวามคล่องตวั ประกอบกบัในชว่งตน้เป็นชว่งทีก่องทุน
อยูใ่นระหว่างการสรรหาผูจ้ดัการกองทุน คณะกรรมการ
กองทุนจึงได้ให้ความส�าคญัในการดูแลบริหารจดัการ
งานของกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดอย่าง
ครบถว้น และพยายามก�าหนดโครงสรา้งของกองทนุใหม้ี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งในการด�าเนินงาน ในระยะ
แรกของกองทุนก่อนที่จะมกีารก�าหนดอตัราก�าลงัให้มี

ความเหมาะสมกบัการด�าเนินกจิการของกองทนุภายหลงั
จากทีส่ามารถสรรหาผูจ้ดัการกองทุนไดแ้ลว้ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการกองทนุ เหน็ควรใหม้อบหมายงานบางสว่น
ทีเ่ป็นงานสนับสนุนการด�าเนินกจิการของกองทุน อาท ิ 
งานดา้นกลยทุธแ์ละบรหิารกองทนุ งานดา้นบรหิารองคก์ร 
งานดา้นบญัชแีละการเงนิ รวมทัง้งานดา้นกฎหมายและ
ก�ากบัองคก์ร เป็นตน้ ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ชว่ยดแูลและ
ด�าเนินการแทนดว้ยในระหว่างทีก่องทุนยงัเตรยีมพรอ้ม 
ทีจ่ะด�าเนินงานอยา่งเตม็รปูแบบ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด� าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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พัฒนาการที่ส�าคัญของกองทุน

17 เม.ย. 62 17 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 19 มิ.ย. 62 4 ก.ค. 62 25 ต.ค. 62 20 พ.ย. 62 พ.ย. - ธ.ค. 62

กองทุนจัดตั้งขึ้น
ในวันที่กฎหมายมีผล

ใช�บังคับ

ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนครั้งแรก

กองทุนได�รับโอนเงิน
จํานวน 5,700 ล�านบาท
จากตลาดหลักทรัพย�ฯ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ

แต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจําป� 2562
และกําหนดค�าตอบแทน

มีกรรมการ
ดํารงตําแหน�ง

ครบ 9 คน
ตามที่กฎหมายกําหนด

กําหนดให�มี
การโอนเงินสดจํานวน

5,700 ล�านบาท
โดยความเห็นชอบ

ของทั้งคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ
และคณะกรรมการ

กองทุน

คณะกรรมการกองทุน
มีมติแต�งตั้ง

นายชนันต� ชาญชัยณรงค� 
เป�นผู�จัดการกองทุน

โดยมีวาระการดํารงตําแหน�ง 
ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 63 -

31 ธ.ค. 66

การประกาศเรื่อง
การยื่นสมัครรับทุน
โครงการ/งานวิจัย

เพือ่พฒันาตลาดทุน
ประจําป� 2562

ซึ่งเป�ดสมัครถึงวันที่
31 มี.ค. 63

จัดประกวด
ออกแบบ

ตราสัญลักษณ�
(Logo) และจัดทํา

Website
เพื่อสร�างการรับรู�
เกี่ยวกับกองทุน
แก�สาธารณชน

ทั่วไป

ภายหลังจากที่กองทุนได้จัดตัง้ขึ้นตามที่กฎหมาย 
ไดก้�าหนดแล้ว กไ็ดม้กีารด�าเนินการเพื่อใหม้กีรรมการ 
ครบถว้นตามทีก่ฎหมายไดก้�าหนดไว ้และไดม้กีารประชมุ
คณะกรรมการกองทนุครัง้แรก เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562  
และต่อมา กองทุนไดร้บัโอนเงนิจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เพื่อเป็นทุนประเดมิของกองทุนตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เป็นจ�านวนเงนิ 5,700 ลา้นบาท โดยกองทนุไดร้บัโอนเงนิ
จ�านวนดงักลา่วครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2562 

ในสว่นของการด�าเนินการจดัเตรยีมองคก์ร ไดม้กีารก�าหนด 
โครงสรา้งองค์กรและอตัราก�าลงั มกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการ  
ผูส้อบบญัชขีองกองทนุ ตลอดจนมกีารตัง้คณะอนุกรรมการ
ชดุยอ่ยตามทีก่ฎหมายก�าหนด และเพือ่ใหก้ารด�าเนินงาน
ของกองทุนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้มกีารจดั
ท�าประกาศและหลกัเกณฑต่์าง ๆ เช่น ประกาศก�าหนด 
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และ
ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้

นอกจากน้ี ในช่วงประมาณตน้เดอืนพฤศจกิายน 2562  
ยงัไดม้กีารเปิดรบัสมคัรทุนโครงการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
การด�าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องกองทนุ ซึง่มพีนัธกจิหลกั  
4 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้าง

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงพฒันาขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทนุ

2) การส่งเสริมให้มีการพฒันาศักยภาพของบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทนุหรอืการก�ากบัดแูลตลาดทนุ

3) การเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัตลาดทุน
การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน
ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และ

4) การสง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และ
พฒันาองค์ความรู ้ หรอืงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อตลาดทนุ

อีกทัง้ได้มีการจดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ขึ้น  
เพือ่เป็นการสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบักองทนุแก่สาธารณชนทัว่ไป  
และไดม้กีารจดัท�า website เพือ่ชว่ยใหส้าธารณชนทัว่ไป
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุได้
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวชณุหจติ สงัขใ์หม ่ ประธานกรรมการ

2. นายสรุนิทร ์ ตนะศุภผล กรรมการ  

3. ดร. อนุชติ อนุชติานุกลู กรรมการ

1. นางโชตกิา สวนานนท ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววชริา อารมยด์ ี อนุกรรมการ

3. นายไพบลูย ์ นลนิทรางกรู อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

หน�าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ต�อคณะกรรมการกองทุน

2. ปฏิบัติหน�าที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

(2) การตรวจสอบภายใน
     (Internal Audit) 

(3) ผู�สอบบัญชี
     (Auditor) 

(4) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
     (Internal Control และ Risk Management) 

(5) การแจ�งเบาะแสการกระทําที่ทุจริต
     (Whistleblowing and Fraud)

(1) การรายงานทางการเงิน
     (Financial Report)

หน�าที่คณะอนุกรรมการด�านการลงทุน

1. พิจารณากลั่นกรองก�อนนําเสนอ
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณา
และอนุมัติในเรื่องดังต�อไปนี้

3. ปฏบิตัหิน�าทีแ่ละรบัผิดชอบงานอืน่ ๆ ตามที่
ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการกองทนุ

(2) เป�าหมายผลตอบแทน

(3) ระดับความเสี่ยงของพอร�ตการลงทุนรวม

(1) เป�าหมายการลงทุน

(2) ประเภทสินทรัพย�และธุรกรรมที่สามารถลงทุนได�

(3) กรอบการลงทุนแต�ละประเภทสินทรัพย�

(4) กรอบบริหารความเสี่ยงการลงทุน

(1) กําหนดสัดส�วนการลงทุนและดัชนีเทียบวัดการลงทุน

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกองทุน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก�าหนดให ้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ แต่งตัง้และก�าหนด
ประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ส้อบบญัชขีองกองทนุ ซึง่ตอ้งเป็น 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทัง้น้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั (ผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญาต เลขที ่9169) หรอื นายพรีะเดช พงษเ์สถยีรศกัดิ ์
(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4752) หรอื นางสาววนันิสา 
งามบวัทอง (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6838) ในนาม
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกองทนุ  

ประจ�าปี 2562 และก�าหนดประโยชน์ตอบแทน จ�านวน 
77,000 บาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ ในกรณีที ่
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ 
ให้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ จ�ากดั จดัหาผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญาตอื่นของบรษิัทที่เป็นผู้สอบบญัชทีี่ส�านักงาน 
ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเหน็ชอบ  
เพือ่ปฏบิตังิานแทนได้
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20 รายงานประจ�าปี 2562

ร า ย ง า น
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกองทุนไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ของกองทุน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจาก 
การบรหิารงานภายใน จ�านวน 3 คน โดยม ีนางสาวชณุหจติ  
สงัขใ์หม่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรนิทร ์ 
ตนะศุภผล และ ดร. อนุชติ อนุชติานุกลู เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่ 27 
กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ 
อยา่งเป็นอสิระ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการกองทนุ โดยในปี 2562  
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้  
และมกีารประชมุในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 เพือ่สอบทาน
งบการเงนิประจ�าปี 2562 และแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ�าปี  
2563 โดยสรปุสาระส�าคญัของการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี  

• รำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�าหนดใหม้กีารสอบทานรายงานทางการเงนิทุกไตรมาส 
โดยพจิารณารว่มกบัผูบ้รหิาร และสอบทานรายงานทางการเงนิ 
ประจ�าปีโดยพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัช ี เพื่อพจิารณา
ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงนิ
ของกองทุน การเปิดเผยขอ้มลูและรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนการควบคุมภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัท�ารายงานทางการเงนิ ตามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยได้มกีารสอบทานรายงาน
ทางการเงนิประจ�าปี 2562 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563

• กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง  
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส�าคญักบักระบวนการ
ควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่งของการด�าเนินงาน
ของกองทนุ จงึไดก้�าหนดขอบเขตการตรวจสอบและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2563 
ใหค้รอบคลุมกจิกรรมทีส่�าคญัของกองทุน นอกจากนัน้  
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้�าหนดใหจ้ดัท�าแนวทางการ
ตดิตามโครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากกองทนุ โดยใหผู้ท้ี่
ไดร้บัทนุรายงานความคบืหน้าของโครงการต่อกองทนุ เพือ่ให ้
กองทนุสามารถตดิตามและประเมนิผลการใหท้นุไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

• กำรแจ้งเบำะแส และกำรกระท�ำท่ีทจุริต คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดก้�าหนดแนวทางในการสอบทานและพจิารณา
ด�าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง 
การเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง และ
การกระท�าทีท่จุรติ 

• กำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค�าแนะน� าในการแต่งตัง้  
เลกิจา้ง และก�าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี โดยได้
ใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั ดลีอยท ์ ทูช้ โธมทัส ุ ไชยยศ  
สอบบญัช ี จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกองทุน ประจ�าปี  
2563 ด้วยค่าตอบแทน 250,000 บาท (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) และได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน  
เพือ่พจิารณากอ่นเสนอขออนุมตัแิต่งตัง้จากคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการกองทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารไดม้า  
องคป์ระกอบ และอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
และเห็นว่ากองทุน ได้จดัท�ารายงานทางการเงนิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มคีวามถกูตอ้งตาม
ที่ควรในสาระส�าคญัและมกีารเปิดเผยขอ้มูลที่เพยีงพอ  
มรีะบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ  
เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ และไม่พบการปฏิบัต ิ
ทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2563
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ร า ย ง า น
คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้าน 
การลงทุนของกองทุน เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
การลงทุน วธิกีารบรหิารและเรื่องใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
การลงทุน ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 
ทีเ่ป็นอสิระจากการบรหิารงานภายใน จ�านวน 3 คน โดยม ี 
นางโชตกิา สวนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการด้าน 
การลงทุน นางสาววชิรา อารมย์ดี และนายไพบูลย ์ 
นลนิทรางกรู เป็นอนุกรรมการดา้นการลงทนุ โดยมวีาระ
การด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป

คณะอนุกรรมการดา้นการลงทนุไดป้ฏบิตังิานตามขอบเขต
หน้าที่ซึ่งก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุน 
สง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ เรือ่งการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ดา้นการลงทนุ และขอบเขตงานอืน่ทีค่ณะกรรมการกองทนุ
มอบหมายไว ้ ในปี 2562 คณะอนุกรรมการมกีารประชมุ  
1 ครัง้ เพือ่หารอืในเรือ่งส�าคญั 2 เรือ่ง คอื

กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน 
คณะอนุกรรมการเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
คณะอ นุกรรมการด้านการลงทุน เ ป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางการท�างานและการตดัสินใจ 
ทีช่ดัเจน จงึควรมกีารจดัท�ากฎบตัรของคณะอนุกรรมการ
ดา้นการลงทนุขึน้ คณะอนุกรรมการจงึไดก้�าหนดประเดน็
ส�าคญัทีต่อ้งมกีารระบุไวใ้นกฎบตัร ดงัน้ี  
1. ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

จ�านวนของคณะอนุกรรมการ ผูท้�าหน้าทีเ่ลขานุการ 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพน้จากต�าแหน่ง

2. การแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะท�างาน
3. อ�านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ
4. การด�าเนินการดา้นการประชมุ ประกอบดว้ย ความถี่

ในการประชมุ องคป์ระชมุและการลงมติ

กรอบการลงทุนและแนวทางการบริหาร 
คณะกรรมการกองทนุไดม้มีตใิหแ้ยกการลงทนุของกองทนุ  
ออกเป็น 2 กอง ประกอบดว้ย กองท่ี 1 เงนิเพือ่รองรบั 
ค่าใชจ้่ายและใชเ้ป็นเงนิส�าหรบัสนับสนุนโครงการต่างๆ  
ที่ขอรับทุนจากกองทุน (Liquidity Portfolio) และ 
กองท่ี 2 เงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (Return 

Generation Portfolio) โดยคณะกรรมการกองทุน 
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนเป็น 
ผูก้�าหนดกรอบการลงทุนและแนวทางการบรหิารจดัการ
เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นการลงทุน 
คณะอนุกรรมการดา้นการลงทนุไดพ้จิารณาประเดน็ส�าคญั 
ที่จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนในกรอบการลงทุนและ
แนวทางการบรหิารจดัการ ดงัน้ี 
1. กรอบการลงทุน 
 ระดบัพอรต์การลงทนุรวม: เป้าหมายการลงทนุ เป้าหมาย 

ผลตอบแทน ระดบัความเสีย่งของพอรต์การลงทนุรวม  
และสดัส่วนการลงทุนของแต่ละประเภทสินทรพัย ์
(Asset Class) ขอบเขตการลงทุน ดชันีเทียบวดั 
การลงทุน วธิกีารลงทุนหรอืรูปแบบการลงทุน และ 
ขอ้จ�ากดัการลงทนุ 

2. แนวทางการบริหารจัดการ 
 โครงสรา้งการตดัสนิใจ (Governance) อ�านาจด�าเนินการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ Operating Model ของกระบวนการ
ลงทนุในขัน้ตอนต่างๆ วา่กองทนุจะด�าเนินการอยา่งไร 

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนได้มอบหมายให ้
ฝ่ายจดัการของกองทุนจดัท�ากฎบตัรคณะอนุกรรมการ
ดา้นการลงทุน กรอบการลงทุนและแนวทางการบรหิาร
จดัการตามกรอบทีค่ณะอนุกรรมการใหไ้ว ้ เพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการอกีครัง้

โดยสรุปการท�างานของคณะอนุกรรมการดา้นการลงทุน
ในปี 2562 เป็นการวางรากฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารจดัการเงนิของกองทุน ซึ่งจะยงัเป็นเรื่องส�าคญั 
ทีค่ณะอนุกรรมการดา้นการลงทนุด�าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
ในปี 2563 เพื่อให้การบรหิารเงนิของกองทุนส่งเสรมิ 
การพฒันาตลาดทนุบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้และเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และมคีวามรบัผดิชอบ

(นางโชติกา สวนานนท์)
ประธานอนุกรรมการด้านการลงทุน

26 กุมภาพันธ์ 2563
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เก่ียวกับโครงการต�าง ๆ
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เก่ียวกับโครงการต�าง ๆ
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ผ ล ก า ร
ด�าเนินงานของกองทุน

เน่ืองดว้ยในปี 2562 ถอืเป็นปีแรกทีก่องทนุไดเ้ริม่ด�าเนินการ 
ตามพันธกิจ ในการพัฒนาตลาดทุนไทย ดังนั ้น  
คณะกรรมการกองทุนจึงได้มีการก�าหนดทิศทางการ
ด�าเนินงานของกองทุน และกรอบการพจิารณาอนุมตัิ
โครงการที่จะยื่นข้อเสนอโครงการในช่วงแรกของ 
การด�าเนินงานของกองทนุ ดงัน้ี

1. ทิศทางการด�าเนินงานของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนไดก้�าหนดทศิทางการด�าเนินงาน
ของกองทนุตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทนุ ทัง้ 4 ดา้น 
ซึง่ประกอบดว้ย 
1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้าง 

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัตลาดทุน รวมถึงการพฒันา 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทนุ 

2) การส่งเสริมให้มีการพฒันาศักยภาพของบุคลากร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทนุหรอืการก�ากบัดแูลตลาดทนุ 

3) การเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัตลาดทุน  
การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน 
ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

4) การสง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และ
พฒันาองค์ความรู้หรอืงานวชิาการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อตลาดทนุ 

รวมทัง้ไดก้�าหนดยุทธศาสตรข์องกองทุนซึง่เชื่อมโยงกบั 
แผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ แผนพฒันา
ตลาดทนุไทย ระยะที ่3 (ปี 2560 - ปี 2564) 

2. กรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ
1. หน่วยงานภายนอกที่ได้รบัการ verify หรอืรบัรอง 

ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานด้านตลาดทุน  
โดยหน่วยงานดา้นตลาดทุนทีส่ามารถใหก้ารรบัรอง 
หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่หน่วยงานตามขอ้ 2

2. หน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรองหน่วยงานภายนอก 
2.1 หน่วยงานทีเ่ป็นองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

กองทุน (ได้แก่ กระทรวงการคลงั, ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

2.2 สภาธรุกจิตลาดทนุไทย และสมาคมทีเ่ป็นสมาชกิ
สภาธรุกจิตลาดทนุไทย

2.3 สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
และสมาคมประกนัชวีติไทย

3. กรรมการกองทนุ

คุณสมบัติของโครงการ
1. มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของกองทนุ
2. มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาตลาดทนุไทย ระยะที ่ 3  

(ปี 2560 - ปี 2564) แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (ปี 2561 -  
ปี 2580) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบบัที ่12 (ปี 2560 – ปี 2564) 

3. ผลงานโครงการหรอืผลงานวจิยัมปีระโยชน์ในวงกวา้ง
ต่อภาคตลาดทนุ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง

4. ผลงานโครงการหรอืผลงานวจิยัมกีารน�าเสนอแนวทาง
ทีใ่ชไ้ดใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 

5. ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั ตอ้งไดร้บัการรบัรอง 
โครงการจากหน่วยงานทีม่สีทิธริบัรองโครงการทีข่อ 
รบัทนุ

การชีแ้จงกระบวนการรบัรองโครงการแก่หน่วยงาน 
รับรองโครงการ
เพือ่ใหโ้ครงการทีจ่ะยืน่ขอรบัทนุจากกองทนุเป็นโครงการ
ที่ได้ร ับการกลัน่กรองเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ต่อ 
การพฒันาตลาดทุนอย่างแทจ้รงิ คณะกรรมการกองทุน 
จงึเหน็ชอบใหโ้ครงการทีจ่ะยืน่ขอรบัทนุจากกองทนุตอ้งผา่น
การพจิารณารบัรองจากหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญและ 
ประสบการณ์ในภาคธรุกจิตลาดทนุ กอ่นยืน่เสนอขอรบัทนุ 
กบักองทุน ทัง้น้ี คณะกรรมการกองทุนได้มมีตแิต่งตัง้ 
หน่วยงานทีม่สีทิธริบัรองโครงการทัง้สิน้ 15 หน่วยงาน และ 
ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุชีแ้จงกระบวนการรบัรองโครงการแก่
ผูแ้ทนจากหน่วยงานทัง้ 15 แหง่ เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2562 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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เป�ดรับสมัคร
ประกาศบน
Website

ทําสัญญาและเบิกจ�ายเงิน รายงานความคืบหน�า

ผู�ขอรับทุนนําเสนอ
โครงการต�อ

คณะกรรมการ
กองทุน

กลั่นกรองเบื้องต�นตาม
checklist ที่กําหนดไว�

และแจ�งผู�ขอรับทุน

คณะกรรมการ
กองทุน

พิจารณา
คัดเลือก

ผู�ขอรับทุน
ยื่นข�อเสนอ

ประกาศผล

ดําเนินโครงการ

1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63

รายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการขอรับทุนจากกองทุน

หน่วยงาน ผู้แทนที่มีสิทธิรับรองโครงการ ต�าแหน่ง

1 กระทรวงการคลงั นายวฒุพิงศ ์จติตัง้สกุล รองผูอ้�านวยการ 
ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั

2 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธกิาร

นายศกัรนิทร ์รว่มรงัษี รองเลขาธกิาร

3 ธนาคารแหง่ประเทศไทย นางสาววชริา อารมยด์ี ผูช้ว่ยผูว้า่การ สายตลาดการเงนิ

4 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดร. ศรพล ตุลยะเสถยีร รองผูจ้ดัการ 
สายงานวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร

5 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั

นางมยรุนิทร ์สทุธริตันพนัธ์ ผูช้ว่ยสายกลยทุธอ์งคก์ร

6 สภาธรุกจิตลาดทนุไทย นายไพบลูย ์นลนิทรางกรู ประธานกรรมการ

7 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล นายกสมาคม

8 สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ นางสาวดวงกมล พศิาล เลขาธกิารสมาคม

9 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย นายเก่งกลา้ รกัเผา่พนัธุ์ นายกสมาคม

10 สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย นายธาดา พฤฒธิาดา กรรมการผูจ้ดัการ

11 สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย นายพเิชษฐ สทิธอิ�านวย นายกสมาคม

12 สมาคมนกัวเิคราะหก์ารลงทนุ นายไพบลูย ์ นลนิทรางกรู นายกสมาคม

13 สมาคมประกนัชวีติไทย นายสขุวฒัน์ ประเสรฐิยิง่ ประธานคณะอนุกรรมการลงทนุ

14 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย นายอานนท ์วงัวสุ นายกสมาคม

15 สมาคมธนาคารไทย นายกอบศกัดิ ์ดวงดี เลขาธกิารสมาคม

การประกาศเปิดรับสมัครยื่นขอทุน
กองทนุไดป้ระกาศเปิดรบัสมคัรการยืน่ขอรบัทนุ เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 ผา่นสือ่
ประชาสมัพนัธห์ลายชอ่งทาง ไดแ้ก ่www.cmdf.or.th และ facebook ของกองทนุ และสือ่สงัคมออนไลน์ต่าง ๆ การเผยแพร่ 
ขา่วผา่นสือ่มวลชน รวมถงึการใชช้อ่งทางพนัธมติรและเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา 

ภาพรวมการพิจารณาอนุมัติโครงการ
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายได�และค�าใช�จ�ายเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายได�และค�าใช�จ�ายเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ร า ย ง า น ข อ ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทนุ (กองทนุ) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบรายไดแ้ละ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงนิ
กองทนุ และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึ 
หมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของ 
กองทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงนิสด ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่
17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ 
สอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกองทุนตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า 
ได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ร ับเพียงพอและเหมาะสม 
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย 
ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปีแต่ไมร่วมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่
รายงานประจ�าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลู
อืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบ
งบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวาม 
ขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั 
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ ขอ้มลูอื่น 
มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ�าปี หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่ 
มกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบั
ดูแล เพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลด�าเนินการแกไ้ข
ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอ 
งบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถ
จัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ 
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิ
ความสามารถของกองทุนในการด�าเนินงานต่อเน่ือง  
เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานต่อเน่ือง และการใช ้
เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ 
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุด�าเนินงาน 
หรอืไมส่ามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต ่อการตรวจสอบ 
งบการเงิน
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม ่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์
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รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
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ประธานกรรมการกองทุน
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สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
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ตรวจสอบ
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อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ 
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป  
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
และถอืวา่มสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
วา่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช ้
งบการเงนิเหลา่น้ี   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง 
ผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิาน 
ของขา้พเจา้รวมถงึ

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที ่
ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน
ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและ
ปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านั ้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส�าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รง
ตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภาย
ในของกองทนุ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บรหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งจดัท�าขึน้
โดยผูบ้รหิาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์
การบญัชีส�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวาม
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�าคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการด�าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว
ไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้องทนุตอ้งหยดุการด�าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มกีารน�าเสนอ
ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีส่�าคญัซึง่รวมถงึ 
ขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน
ไว ้ ประเดน็ทีม่นีัยส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ผูส้อบบญัชทีี่รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอ
รายงานฉบบัน้ีคอื นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั

(นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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30 รายงานประจ�าปี 2562

หมายเหตุ พันบาท

หน้ีสินหมนุเวียน

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  258 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน  258 

รวมหน้ีสิน  258 

เงินกองทนุ

เงนิกองทนุ  5,717,247

รวมเงินกองทนุ  5,717,247

รวมหน้ีสินและเงินกองทนุ  5,717,505 

ง บ แ ส ด ง ฐ า นะ ก า ร เ งิ น
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หนี้สินและเงินกองทุน

หมายเหตุ พันบาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิลงทนุระยะสัน้ 5 5,714,471 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 3,034 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 5,717,505 

รวมสินทรพัย์ 5,717,505 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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ง บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ บ็ ด เ ส ร็ จ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) 

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ พันบาท

รายได้

รายไดเ้งนิรบัโอนจากตลาดหลกัทรพัย์ 4  5,700,000 

รายไดด้อกเบีย้ 6  21,018 

ก�าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 6  15 

รวมรายได้  5,721,033 

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 7  3,786 

รวมคา่ใชจ้า่ย  3,786 

รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยส�าหรบังวด  5,717,247 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อืน่ -   

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบังวด  5,717,247 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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32 รายงานประจ�าปี 2562

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง เ งิ น ก อ ง ทุ น
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) 

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท

เงินกองทุน รวม

ณ วนัที ่17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) -   -

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็รวมส�าหรบังวด  5,717,247  5,717,247 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  5,717,247  5,717,247 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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และวัตถุประสงค์
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หมายเหตุ พันบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย  5,717,247 

รายการปรบัปรงุ

ก�าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 6  (15)

รายไดด้อกเบีย้ 6  (21,018)

รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด�าเนินงาน  5,696,214 

สนิทรพัยด์�าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  (871)

หน้ีสนิด�าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  258 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด�าเนินงาน  5,695,601 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้จากเงนิลงทนุ  18,855 

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้ 5  (5,714,456)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  (5,695,601)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ -   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ตน้งวด -   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ส้ินงวด  -   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) 

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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34 รายงานประจ�าปี 2562

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ (“กองทนุ”) เป็นกองทนุ
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่ 17 เมษายน 2562
(วนัที่มผีลบงัคบั) ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 218/2
โดยมขีอ้ก�าหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ โอนเงนิหรอืทรพัยส์นิ
อืน่ใดใหก้บักองทนุตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี
1. โอนเงินหรือทรพัย์สินอื่นใดเป็นจ�านวนหรือมูลค่า

5,700 ล้านบาท (ปี 2562) ให้แก่กองทุน โดยให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการ
กองทุนร่วมกนัก�าหนดจ�านวนมูลค่า ประเภท และ
ลกัษณะของเงนิหรอืทรพัยส์นิทีจ่ะโอน

2. น�าสง่เงนิใหแ้ก่กองทุนภายใน 150 วนันบัแต่วนัสิน้ปี
ปฏทินิ ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้
หลงัหกัค่าใช้จ่าย ภาษี และเงนิส�ารอง ทัง้น้ีให้ใช้
งบการเงนิรวมของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการค�านวณ
เงนิน�าสง่

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2562 
(วนัจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวม 
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย และ 
ภาษตีดิลบ กองทนุจงึไมไ่ดร้บัเงนิน�าสง่ดงักลา่ว

กองทุนมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน 
ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี
1. ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพืน้ฐาน

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาดทุน รวมถงึการพฒันาขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัของตลาดทนุ

2. ส่ง เสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทนุหรอืการก�ากบัดแูลตลาดทนุ

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน
การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ให้แก่ ผูล้งทุน
ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันา
องคค์วามรูห้รอืงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุ

กองทุนมีสถานที่ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนไว ้ 
เลขที ่93 ชัน้ 6 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรงุเทพมหานคร 10400

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบญัชทีี่ส�าคญัที่ใช้ในการจดัท�างบการเงนิ
มดีงัต่อไปน้ี

2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
งบการเงนิไดจ้ดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

งบการเงินได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม 
ในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิยกเว้น  
เรือ่งเงนิลงทนุทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล�าดบัต่อไป 

การจดัท�างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิในประเทศไทย ก�าหนดใหใ้ช้ประมาณการ 
ทางบญัชทีีส่�าคญัและการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิาร ซึง่จดัท�าขึน้ 
ตามกระบวนการในการน�านโยบายการบญัชขีองกองทุน
ไปถอืปฏบิตั ิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของ 
ผูบ้รหิาร หรอืความซบัซอ้น หรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและ
ประมาณการทีม่นียัส�าคญัต่องบการเงนิ

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที่บรษิัท 
ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ
แปลมาจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช ้
ในงวดปัจจุบัน
ในระหวา่งงวดกองทนุไดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ�านวน 
หลายฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิที่มรีอบ 
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2562 
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มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
ไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน 
เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา 
ถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 
งบการเงนิของกองทนุ

2.3 การรับรู้รายได้
รายไดเ้งนิรบัโอนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัรูต้ามเกณฑ ์
คงคา้ง โดยค�านวณจากงบการเงนิรวมของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ในการค�านวณจ�านวนเงนิน�าสง่ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ
เกา้สบิของรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย ภาษ ีและเงนิส�ารอง

กองทุนรบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา 
โดยค�านึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึง 
วนัครบอายุ และพจิารณาจากจ�านวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอด 
คงเหลอืในบญัชสี�าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกองทนุ

2.4 ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ้า่ยบนัทกึในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็ส�าหรบั
ปีทีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิขึน้

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
รวมถึงเงนิสดในมือ เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิ
เกนิบญัช ี เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหน้ีสนิ
หมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ

2.6 เงินลงทุน
เงนิลงทนุทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด การจดัประเภทขึน้อยูก่บั
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูก้�าหนดการ 
จดัประเภททีเ่หมาะสมส�าหรบัเงนิลงทุน ณ เวลาลงทุน 
และทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ

เงนิลงทนุทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด คอื เงนิลงทนุทีม่กี�าหนด
เวลาและผูบ้รหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถถอืไว้
จนครบก�าหนด ไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  

เวน้แต่จะครบก�าหนดภายใน 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิลงทนุรบัรูม้ลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทนุ ซึง่หมายถงึมลูคา่
ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุ
นัน้รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการท�ารายการ

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก�าหนดวดัมลูค่าภายหลงัการ 
ได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย 
ทีแ่ทจ้รงิ หกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

กองทุนจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อม ี
ขอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการด้อยค่าเกดิขึ้น 
หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่า 
จะได้รบัคืน กองทุนจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่า 
เผือ่การดอ้ยคา่รวมไวใ้นงบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็

ในการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของ
ผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ�าหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้จะบันทึกรวมอยู ่
ในรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย กรณีทีจ่�าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไว ้
ในตราสารหน้ีชนิดเดยีวกนัออกไปบางสว่น ราคาตามบญัช ี
ของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจ�านวนทัง้หมดทีถ่อืไว้

2.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สนิทรพัย์ที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น  
ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบ 
การด้อยค่า เ ป็นประจ�าทุกปี  สินทรัพย์อื่นที่มีการ 
ตดัจ�าหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยคา่ เมือ่มเีหตุการณ์
หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รบัคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
จะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่สทุธิ
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ�านวนทีส่งูกวา่ระหวา่ง
มูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจาก
การใช ้ สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุทีส่ามารถ 
แยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการ 
ดอ้ยคา่ สนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือ
จากค่าความนิยมซึง่รบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการ
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
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2.8 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบการเงนิเมื่อกองทุน
มีภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ที่จะ 
ก่อใหเ้กดิภาระหน้ีสนิจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี และ 
มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะตอ้งจา่ยช�าระหน้ีตามภาระ 
หน้ีสนิดงักล่าว และจ�านวนภาระหน้ีสนิดงักล่าวสามารถ
ประมาณจ�านวนเงนิไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืในกรณทีีผ่ลกระทบ
ดงักลา่วมสีาระส�าคญั ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะจา่ย
ในอนาคตจะถูกคดิลดใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรา 
คดิลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหกัภาษเีงนิไดเ้พื่อสะทอ้นถงึ 
มูลค่าที่อาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนั 
ตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตี่อหน้ีสนิ

3. ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญ ข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
ไดม้กีารประเมนิทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐาน

ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง 
การคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนัน้

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรอืกจิการ
ต่าง ๆ  ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักองทนุ โดยการเป็นผูถ้อืหุน้
หรอืมผีูถ้อืหุน้รว่มกนั หรอืมกีรรมการรว่มกนั รายการทีม่ ี
ขึน้กบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดก้�าหนดขึน้โดย
ใชร้าคาตลาดหรอืในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหากไมม่ี
ราคาตลาดรองรบั

ความสมัพนัธท์ีก่องทุนมกีบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั ซึง่มกีารควบคมุ หรอืควบคมุรว่มกนัในกองทนุ หรอื
เป็นกิจการที่กองทุนควบคุมหรือควบคุมร่วมกันที่มี
รายการบญัชกีบักองทนุ มดีงัน้ี

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไทย มกีรรมการรว่มกนั

ลักษณะความสัมพันธ์ พันบาท

รายไดเ้งนิรบัโอนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีรรมการรว่มกนั 5,700,000

ประเภทรายการ หลักเกณฑ์

รายได้ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรา 182/1  
มขีอ้ก�าหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ น�าสง่เงนิใหแ้ก่กองทนุภายใน 150 วนั นบัแต่
วนัสิน้ปีปฏทินิ ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย  
ภาษ ีและเงนิส�ารอง ทัง้น้ี ใหใ้ชง้บการเงนิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการค�านวณ
เงนิน�าสง่

นโยบายการน�าสง่เงนิเขา้กองทนุ

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สรปุไดด้งัน้ี

4.1 รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โอนเงินน� าส่งให้แก่กองทุน 
จ�านวน 5,700 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2562 ตาม 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2562 ที่ประกาศ ณ วนัที่ 16 เมษายน 2562  

โดยกองทุนได้บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายได้ของ 
กองทุนในงบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่
วนัที ่ 17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2562

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด� าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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พันบาท

เงนิฝากธนาคาร 5,688,609 

เงนิลงทนุทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด 25,862 

5,714,471

พันบาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด         -

ลงทนุเพิม่ 5,714,471

จ�าหน่ายเงนิลงทนุ        -

ยอดคงเหลือปลำยงวด 5,714,471

พันบาท

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562
(วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายไดด้อกเบีย้ 21,018

ก�าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 15

รวม 21,033

พันบาท

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562
(วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คา่ตอบแทนกรรมการ 2,418

คา่โฆษณา 1,057

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 311

3,786

5. เงินลงทุนระยะสั้น

6. รายได้จากเงินลงทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เงนิลงทนุระยะสัน้ประกอบดว้ยเงนิฝากออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราทีธ่นาคาร
ก�าหนด และเงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยจ�านวน 1 ฉบบั มลูคา่หน้าตัว๋
จ�านวน 26 ลา้นบาท ครบก�าหนดวนัที ่18 มถุินายน 2563

รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทนุระยะสัน้ ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่ 17 เมษายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทนุ) 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงัน้ี

7. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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8. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กจิกรรมของกองทนุยอ่มมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลาย  
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงนิสด 
อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่ง 
ดา้นสภาพคลอ่ง และความเสีย่งจากการลงทนุและการฝากเงนิ  
แผนการจัดการความเสี่ยงของกองทุนเน้นการลงทุน 
ตามนโยบายและสดัส่วนการบรหิารเงนิลงทุน ซึ่งไดร้บั 
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยมีคณะท�างาน
บริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้อง 
กบันโยบายและสดัส่วนที่ก�าหนดอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี 
ในช่วงแรกนโยบายการลงทุนค�านึงถงึการมสีภาพคล่อง
ทีเ่พยีงพอเพือ่ใชส้�าหรบัคา่ใชจ้า่ยทัว่ไปและเงนิสนบัสนุน 

8.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกดิขึน้จากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงนิสดของกองทนุ ซึง่กองทนุบรหิาร
ความเสีย่งโดยการปรบักลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบั
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ทัง้น้ีกองทุนไมไ่ดใ้ชอ้นุพนัธด์า้น
อตัราดอกเบีย้ เพือ่บรหิารความเสีย่งดงักลา่ว

8.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนไม่มีความเสี่ยงอย่างเ ป็นสาระส�าคัญจาก 
สภาพคล่อง เน่ืองจากกองทุนมกีารด�ารงเงนิสดอย่าง 
เพยีงพอต่อการด�าเนินงาน รวมทัง้มกีารก�าหนดกรอบ 
การลงทุนเรื่องอายุตราสารเฉลีย่ของเงนิลงทุนใหไ้ม่เกนิ  
1 ปี ท�าใหต้ราสารทีถ่อืครองมสีภาพคลอ่งทีด่ี

8.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน
กองทนุมคีวามเสีย่งต่อราคาตลาด (Market Risks) ในฐานะ 
ที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยง 

จากฐานะการเงนิของผูท้ีอ่อกตราสารทีล่งทนุ อยา่งไรกต็าม  
กองทุนได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ใน
สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุน 
ตามมตขิองคณะกรรมการกองทนุ

9. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วตัถุประสงคข์องกองทนุในการบรหิารทนุนัน้ เพือ่ด�ารงไว ้
ซึง่ความสามารถในการด�าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทนุ  
เพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อสมาชกิกองทนุและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง 
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่สมาชกิ
กองทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยี

10. มูลค่ายุติธรรม
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจ�าแนก
ตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบัขอ้มลู
สามารถแสดงไดด้งัน้ี
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่ม ี

สภาพคลอ่งส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 
(ขอ้มลูระดบัที ่1)

• ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่
ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลู
ราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่ค�านวณ 
มาจากราคาตลาด) ส�าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 
(ขอ้มลูระดบัที ่2)

• ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซึ่งไม่ได้อ้างอิง
จากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที ่
ไมส่ามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3)

ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ 
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

เงนิลงทนุทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด - 25,862 - 25,862 

รวม - 25,862 - 25,862 

ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับ
คณ

ะกรรมการกองทุน

รายงาน
คณ

ะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

เกี่ยวกับกองทุน
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

รายงาน
คณ

ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะการเงิน
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เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 2
เงนิลงทนุทีถ่อืไวจ้นครบก�าหนด ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทยวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาทีเ่ผยแพร่
จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท�าการสุดทา้ย 
ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิ

เครื่องมอืทางการเงนิอื่นทีไ่ม่ไดแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลา 
ครบก�าหนดสัน้ และมกีารเปลีย่นแปลงราคาตลาดปัจจบุนั
อย่างสม�่าเสมอ ดังนัน้ มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที ่
เทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรม เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว
ประกอบดว้ย เงนิฝากธนาคาร และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

ผูบ้รหิารของกองทุนเชื่อว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิจะไมแ่ตกต่างอยา่งเป็นสาระส�าคญั
กบัมลูคา่ตามบญัชี

11. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุจ�านวน
หลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะ
เวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอื 
จัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเ น้ือหาเท่า เทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี
และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งม ี
การเปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั สามารถสรปุไดด้งัน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง 
การเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง 
การเงนิ ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน 
จ�านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ
ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ

มำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัที ่19 การช�าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบั
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ�าหน่ายโดยพจิารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแส
เงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business 
Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่า 
ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ 
การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐาน
เหล่าน้ีจะน�ามาแทนมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิเมือ่มผีลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐาน
การบญัช ี ฉบบัที ่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก�าหนด 
หลกัการของการรบัรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และ
ก�าหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส�าหรบัสญัญาเชา่ 
ทุกรายการที่มรีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน  
เว้นแต่สนิทรพัย์อ้างองินัน้มมีูลค่าต�่า การบญัชสี�าหรบั 
ผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจาก
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภท 
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่า 
เงนิทนุโดยใชห้ลกัการเชน่เดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินผลกระทบ 
จากการน�ามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถอืปฏบิตั ิ และเชือ่วา่ 
จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของกองทนุ

12. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการกองทนุ
เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563
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